
Milí čitatelia,
Začína sa prvý letný mesiac, život v Sta-

rom Meste naberá na obrátkach, pribú-
da podujatí pod holým nebom a to najmä na 
Hviezdoslavovom námestí. O všetkom, čo pre 
Vás mestská časť Staré Mesto pripravila, sa 
dočítate v tomto vydaní Staromestských no-
vín. Dozviete sa o aktuálnom stave obnovy 
zelene, ktorá púta váš čitateľský aj občian-
sky záujem. Pripomíname, že takto intenzív-

nu starostlivosť nemala staromestská zeleň 
viac ako tridsať rokov a teraz je čas splácať 
tento dlh životnému prostrediu v našom 
okolí. Prinášame aj informácie o opravách a 
rekonštrukciách ciest a chodníkov, ako aj o 
situácii v známom Horskom parku, kde uply-
nulá zima spôsobila značné škody na nie-
ktorých stromoch. Ani v tomto čísle nebude 
chýbať nový príbeh z cyklu Osudy Staromeš-

ťanov, ktorý ste si mnohí obľúbili.  Praktické 
informácie si v Staromestských novinách už 
tradične nájdu aj naši seniori. Záver vydania 
tradične patrí programom podujatí v našich 
a partnerských kultúrnych inštitúciách. 

Želáme Vám príjemné čítanie. 
Vaša redakcia

Foto - Marek Velček

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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Zeleň 
namiesto 
asfaltu
Milí Staromešťania, možno ste 
v posledných týždňoch nara-
zili na viacerých miestach na 
obmedzenia a znížený komfort 
užívania komunikácií. Chcem 
Vás požiadať o zhovievavosť, 
opravujeme pre Vás Staré Mesto. 
Dokončili sme výmenu stro-
moradia a rozšírili chodník na 
Palackého ulici. Namiesto cho-
rých a nebezpečne naklonených 
stromov sú tam nové, vzrastlé 
jarabiny a priestor medzi nimi 
vypĺňa zelený pás s trvalka-
mi. Pri pokládke dlažby sme 
vysunuli priechod pre chodcov 
pri škole viac do cesty, aby sme 
zvýšili bezpečnosť pre chodcov. 
Podobný projekt - teda dláždený 
chodník namiesto poprepadáva-
ného asfaltu plného kaluží a tak-
tiež zelený záhon, ktorý nahradil 
štvorce okolo stromov, už je aj 
na Kúpeľnej ulici. Zrevitalizo-
vaný chodník s novou dlažbou 
má aj ZŠ na Škarniclovej ulici. 
Aj tu pribudne zelený pás, aby 
chodník neobsadili nadivoko 
parkujúce autá. 
S obnovovaním a rozširovaním 
zelene však nekončíme. Pripra-
vujeme veľké zmeny na Panen-
skej ulici, chceme ju zmeniť na 
bezbariérovú. Vyšrafované do-
pravné tiene aj tu nahradí zeleň. 
Robíme to preto, aby sa nám tu 
všetkým príjemnejšie žilo.

Rado Števčík
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ZAČÍNA SA REVITALIZÁCIA 
NÁMESTIA SLOBODY 

Sme radi, že mestská časť Staré 
Mesto nechýba pri takom zásadnom 
a koncepčnom kroku, ktorý skvalitní 
život obyvateľom aj návštevníkom 
mesta.
“Námestie slobody je ikonickým ve-
rejným priestorom nielen pre Brati-
slavčanov, ale pre všetkých, ktorí si 
pamätajú udalosti spojené s týmto 
námestím. Preto vítam jeho obnovu. 
Po jej ukončení získajú obyvatelia je-
dinečný priestor aj na aktivity, ktoré 
potrebujú väčšiu plochu na svoju re-
alizáciu. V mene všetkých Staromeš-
ťanov držíme úspešnej obnove palce 
a sme pripravení pomôcť,“ povedal 
starosta mestskej časti Staré Mesto 
Radoslav Števčík.
Hlavné mesto začína s revitalizáciou 
Námestia slobody, ktoré je dlhodobo 
v dezolátnom stave. Primátor Brati-
slavy Ivo Nesrovnal v máji podpísal 
zmluvu o spolupráci s mestskou čas-
ťou Staré Mesto a občianskym zdru-
žením Dobré m(i)esto, založeným 
Nadáciou HB Reavis, ktoré v spolu-
práci s mestom zabezpečí potrebné 
práce pri revitalizácii územia. Revi-
talizácia je rozdelená na dve etapy, 
pričom druhá etapa bude podliehať 
verejnej súťaži. S postupnou realizá-
ciou sa začne už v najbližšom obdo-
bí a ukončená by mala byť do konca 
roka 2018.
„Námestie slobody je jedným z najdô-
ležitejších verejných priestorov Bra-
tislavy a stav, v akom sa už dlhodobo 
nachádza, je dezolátny. Preto sme sa 
rozhodli tento priestor komplexne 
revitalizovať a som rád, že sem po 
rokoch opäť vrátime život,“ povedal 
primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
Hlavné mesto túto revitalizáciu plá-
nuje dlhodobo a v rozpočte na tento 
rok na ňu vyčlenilo 120-tisíc eur. Ide o 
finančne náročný projekt, mesto pre-
to prijalo ponuku Nadácie HB Reavis, 
ktorá bude prostredníctvom svojho 
občianskeho združenia na projekte 
participovať, aj v spolupráci s mest-
skou časťou Staré Mesto. Hlavným 
cieľom je etapovitý proces komplex-
nej revitalizácie Námestia slobody, 
čomu sa partneri zaviazali v zmluve 
o spolupráci.
„Vnímame bolestivé miesta Brati-

slavy, preto sme sa rozhodli pomôcť 
magistrátu, Starému Mestu, ale naj-
mä všetkým Bratislavčanom, aby 
mali Námestie slobody, ktoré bude 
dobrým, bezpečným, dôstojným a 
príjemným miestom plným zelene,“ 
uviedol Jakub Gossányi, Head of De-
velopment HB Reavis Slovakia.
Projekt je rozdelený na dve etapy. 
Prvá etapa je zameraná na sériu ak-
tivít, ktoré ešte v tomto roku zlepšia 
stav námestia, pričom ide o príprav-
né práce zamerané na čistotu, bez-
pečnosť a úpravu zelene. Medzi nimi 
napríklad oprava existujúcej dlažby, 
dodanie nových odpadkových košov, 

výmena poškodených krytov žiari-
viek verejného osvetlenia, ako aj ná-
ter stĺpov či očistenie odvodňovacích 
rigolov, strihanie krovín, odstránenie 
buriny a ďalšie.
Súčasťou prvej etapy je aj príprava 
podkladov pre verejnú súťaž na ide-
ový urbanistický návrh Námestia 
slobody spoločne s riešením fontány 
Družba. „Je to najväčšia fontána v 
Bratislave a od roku 2007 je nefunkč-
ná. Návrh riešenia určí verejná súťaž 
a do toho času ju vyčistíme od gra-
fitov a buriny,“ dodal primátor. Cie-
ľom je pretvoriť jedno z najväčších a 
najznámejších námestí v Bratislave, 
zlepšiť jeho súčasný stav a vytvoriť 
príjemný verejný priestor.
Druhá etapa bude verejná súťaž na 
ideový urbanistický návrh Námestia 
slobody, ktorá bude otvorená nielen 
skúseným architektom, ale aj štu-

dentom architektúry. Súťaž by mala 
poskytnúť stručný a jasný ideový 
koncept celého námestia s cieľom ak-
tívneho a trvalého oživenia priestoru 
vrátane fontány, nástupného scho-
diska a miesta, kde v minulosti stála 
socha K. Gottwalda.
Občianske združenie Dobré m(i)esto, 
založené Nadáciou HB Reavis, sa roz-
hodlo podať pomocnú ruku v proce-
se revitalizácie, ktorého výsledkom 
má byť realizácia celkového koncep-
tu víťazného návrhu. „Na podporu 
celého procesu revitalizácie a násled-
ne projektu úpravy námestia, ktorý 
vzíde z verejnej súťaže, prispejeme 

sumou 500-tisíc eur. Už v tomto roku 
prebehne séria aktivít v spolupráci s 
magistrátom a Starým Mestom, aby 
sme sa za jedno z najväčších námes-
tí v hlavnom meste nemuseli hanbiť. 
Bratislavčania si zaslúžia príjemný a 
funkčný verejný priestor,“ dodáva Ja-
kub Gossányi.
Hlavné mesto čiastočne s revitalizá-
ciou už začalo v marci tohto roka, a to 
obnovou aleje stromoradia pri Úrade 
vlády SR, kde bolo viac ako 40 stro-
mov v zlom stave a bola nevyhnutná 
ich obnova. Staré a poškodené stro-
my nahradilo 53 mladých a vzrast-
lých jaseňovcov metlinatých, ktoré sú 
typovo najvhodnejšie do mestské-
ho prostredia. Táto obnova bola 
súčasťou projektu Bratislava sa 
pripravuje na zmenu klímy.

(TS)
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O tom ako to ide, keď sa chce...
Pri príležitosti Dňa Zeme sa rodičia a pedagógovia ZŠ Grösslingova stretli, aby spoločnou prácou tento deň 

oslávili. Ako inak než zveľaďovaním a skrášľovaním školského areálu.

Boli sme veľmi radi, že nám v 
tento deň prialo počasie a my 
sme sa mohli pustiť do práce. 
Pán školník pripravil pre všet-

kých prácechtivých účastníkov 
pracovné náradie a rozdelili sa 
úlohy.
Tí najsilnejší odpratávali bio-
logický a komunálny odpad. 
Nahadzovali ho do zberných 
kontajnerov, ktoré zabezpečila 
pre školu MČ Bratislava Staré 
Mesto oddelenie životného pro-
stredia /p. Ing. J. Čillíková/. Do 
rozrastených kríkov a konárov 
stromov sa zahryzli motorové 
krovinorezy, či nožnice. Z ka-

binetu matematiky sa vynášali 
ťažké staré skrine a pripravo-
val sa priestor pre novú učeb-
ňu.

Šikovné ruky našich mamičiek 
a pani učiteliek vyhrabávali 
staré lístie, pomáhali s prá-
cami v skleníku, či sadili nové 
rastliny do vonkajších okras-
ných nádob v podchode školy. 
Plechové vchodové dvere boč-
ných vchodov do budovy školy 
dostali nový náter a nezabudlo 
sa ani na skrášlenie interiéru 
školského schodišťa v budove 
1. stupňa. Pani učiteľky vyzdo-
bili nezaujímavé steny veselý-

mi postavičkami detí a tak ur-
čite spríjemnili cestu do triedy 
všetkým deťom.
Nezaháľali ani naši najmladší. 

Veľmi ochotne pomáhali pri 
nosení vedierok s odpadka-
mi, podávali náradie, zametali 
chodníčky, či priestory svojho 
ihriska. 
Nezabudli sme ani na občer-
stvenie pre našich „pracantov“. 
Na desiatu mali pripravené pa-
gáčiky,  koláčiky a teplý čaj, mi-
nerálku, či kávu.
Obed pre všetkých pripravila 
pani vedúca školskej jedálne – 
chutný guláš bol voňavou a zá-
verečnou bodkou za krásnym 
dňom, ktorým sme ukázali, že 
keď sa chce, všetko sa spoloč-
nými silami dá. Pripomenuli 
sme si tiež, aká krehká je rov-
nováha na našej planéte a aké 
je potrebné sa o ňu starať.
Chceme sa úprimne poďako-
vať všetkým zúčastneným ro-
dičom, pedagógom, oddeleniu 
životného prostredie MČ Staré 
Mesto i našim deťom, ktorí do-
kázali, že im nie je ľahostajné 
okolie svojej školy.

Mgr. Michaela Hrnčiarová
zástupkyňa riaditeľky školy

ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová
Foto - archív školy
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Pozvánka na
Staromestské kultúrne leto

Staré Mesto aj tento rok počas letných mesiacov spríjemní pohodovú letnú atmosféru ulíc plnú vôní, vravy a hudby 
rôznymi kultúrno-spoločenskými podujatiami.

Už 30. júna ožije Hviezdoslavovo ná-
mestie druhým ročníkom festivalu 
Cestovanie časom. Stretnutie minu-
losti so súčasnosťou, scénické výjavy, 
program pre deti a tvorivé aktivity 
dneška. Práve takto sa dá charakte-
rizovať festival, ktorý bude zároveň 
otvorením Staromestského kultúr-
neho leta. Cestovať budeme s Máriou 
Teréziou, ktorej 300. výročie narode-
nia si práve tento rok pripomíname, 
s Ľudovítom Štúrom, s Keltami, či s 
Bratislavským katom. Pripomenie-
me si postavičky z bratislavských de-
jín a povestí a to nielen v rámci Živého 
orloja, ktorý tento rok uvidíte na bal-
kóne historickej budovy SND, ale aj v 
rámci Galaprogramu s názvom Ces-
tovanie časom. Scenár Daniel Hevier. 
Festival sa začne večer fanfárami, 
hymnou a spomínaným galaprogra-
mom. Ďalší deň budú nasledovať 
scénické výjavy, koncert  Martina 
Haricha, skupiny Funny Fellows, hu-
dobné a tanečné vstupy, autorské 
čítanie, módne prehliadky -  dobové 
aj súčasné. Pre detičky bude pripra-
vený Renesančný dvor plný aktivít, 
zábavy, dobového tanca. Taktiež sa v 
spolupráci s firmou ŠEVT pokúsime 
vytvoriť rekord o najväčšiu omaľo-
vánku Bratislavy. Záver druhého dňa 
bude patriť ďalšiemu Galaprogramu 
venovanému W. A. Mozartovi.
Počas letných  dní sa tak ako po mi-
nulé roky zmení nádvorie Zichyho 
paláca, Hviezdoslavovo námestie, 
Medická záhrada,  ale aj ulice Starého 
Mesta na divadelné javiská a koncert-
né pódiá.
V rámci Staromestského česko-slo-
venského divadelného festivalu sa 
predstavia české a slovenské divad-
la nielen na nádvorí Zichyho paláca, 
ale aj na Hviezdoslavovom námestí a 
pre deti v Medickej záhrade. Vystúpi 
Túlavé divadlo, Olomoucké divadlo, 
Divadlo A. Bagara Nitra, La Komika, 
GUnaGu, Divadlo pod hríbikom, Di-
vadlo Koráb z Brna...
V rámci koncertov na nádvorí Zichy-

ho paláca sa môžete tešiť napr. na 
Katku Málikovu, či  MM & Páni Bra-
tia. Staromestský salón bude mať v 
rámci letného programu taktiež svo-
je miesto.
Program na Hviezdoslavom námestí 
je koncipovaný od štvrtka do nede-

le. Okrem koncertov a divadiel sa tu 
budú aj tento rok realizovať  Tanečné 
školy na námestí. Štvrtky budú patriť 
Promenádnym dychovým koncer-
tom.
Pre seniorov sme aj tento rok pripra-
vili obľúbené tanečné  zábavy na let-
nej terase hotela Carlton.
Medická záhrada bude zasa patriť 
mamičkám a deťom. Aj tento rok sú 
pre najmenších pripravené spomína-
né divadielka, tvorivé dielne, spieva-
nie pod holým nebom s Ankou Rep-
kovou, pre mamičky Cvičenie pod 
stromami. V Medickej záhrade bude 
k dispozícii Letná čitáreň s rôznymi 
aktivitami, ktorú pravidelne pripra-
vuje  Staromestská knižnica.
Súčasťou Staromestského kultúrne-
ho leta budú chrámové koncerty. Sta-
romestské kostoly rozozvučia zbory 
a súbory z rôznych krajín.
Na Staromestskú jazzovú loď s Pet-
rom Lipom sa môžete tešiť v júli aj v 
septembri.

Po skúsenostiach z minulého roka 
sme aj tento rok pripravili kreslenie 
v uličkách centra Bratislavy – maľo-
vanie v plenéri. Z pohľadu akademic-
kého maliara sa odborného vedenia 
kreslenia perspektívy ujal Ing. arch. 
Andrej Botek. 

Kreatívne dielne - Kreafest sa pod 
dohľadom Kreatívneho klubu Luna 
uskutočnia po prvýkrát 8. júla na 
Hviezdoslavovom námestí. Cieľom 
je inšpirovať  k tvorbe a podporiť 
kreatívny potenciál Bratislavčanov a 
návštevníkov. Na Kreafeste sa pred-
stavia známe aj menej známe tvori-
vé techniky, ako maľovanie na textil 
a hodváb, servítkovanie, quilling, 
kawasaki, tkanie na kartóne, plste-
nie, paličkovanie, korálkovanie, vý-
robky z dreva a poverpolu .  Súčasťou 
podujatia bude kultúrny program, 
módne prehliadky a tvorivý program 
pre deti.
 Ulice Starého Mesta budú mať tak-
tiež čo ponúknuť. Staromestskú fies-
tu, ktorá minulý rok bavila a roztan-
covávala ulice Starého Mesta vystrie-
da tento rok klasická hudba.
Projekt Viva Ulica, ktorý prináša 
viac hudby do ulíc a  ktorého je Staré 
Mesto partnerom, ponúkne na zák-
lade castingu jednotlivcov aj hotové 

formácie. Tí sa predstavia na viace-
rých upravených stanovištiach. Jeho 
cieľom je meniť zažité negatívne vní-
manie pouličnej hudby a vyrovnať sa 
tak svetovým metropolám, kde je už 
dávno považovaná za umenie.
Desiatich hudobníkov, medzi ktorý-
mi nájdete sólistov aj celé zoskupenia, 
spoznáte podľa modrého klobúka. 
Projekt Viva Ulica prináša Slovenská 
sporiteľňa a  Viva Musica Festival.
So Staromestský kultúrnym letom sa 
oficiálne a slávnostne rozlúčime  10. 
septembra Posádkovým dňom kul-
túry. V rámci popoludnia sa predsta-
via posádkové dychové hudby, čestná 
stráž, vystúpia členovia posádky, ma-
žoretky.
Posádkovým dňom kultúry Staro-
mestské kultúrne leto ukončíme, ale 
program na Hviezdoslavovom ná-
mestí pokračuje.  16. septembra nás 
čakajú Knižné hody v spolupráci s 
Bibianou.
23. septembra pripravujeme staro-
nový Festival vodníkov. V rámci fes-
tivalu čaká návštevníkov celý rad ak-
tivít a bohatý kultúrny program.  Sú-
ťaž o najkrajšiu vodnícku masku, sú-
ťaž o najchutnejšiu rybaciu polievku, 
čítanie a skúšanie receptov z knihy 
Z kuchyne prešporských vodníkov, 
čítanie povestí o Bratislave a Dunaji, 
prehliadka dobrovoľného hasičského 
zboru, vylodenie rybárov a lodníkov, 
sprievod, bohatý program pre deti.
Festival bude prepojený s Festivalom 
svetla (21. – 23. september), téma Ži-
vly a tiež s World Music festivalom.
Počas celého leta bude na Hviezdo-
slavovom námestí sprístupnená Ma-
xišachovnica a samoobslužná letná 
čitáreň na nádvorí Zichyho paláca.  
Staromestské centrum kultúry a 
vzdelávania Gaštanová 9 ponúka pre 
deti  Denné letné tábory.

Ľubica Janegová
Oddelenie kultúry, MČ Staré Mesto
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Témou BADW 2017 bude Limit
Už deviaty ročník prestížnej di-
zajnérskej prehliadky Bratisla-
va Design Week sa uskutoční od 
7. do 11. júna 2017 na viacerých 
miestach hlavného mesta. Hlav-
nou témou festivalu bude – Limit.
„Limit vnímame v širokom slo-
va zmysle ako závažný faktor pri 
vzniku dizajnérskeho objektu 
a celkovo pri tvorbe,“ objasňuje 
výber tohtoročného motívu de-
sign weeku jeho riaditeľka Ľubi-
ca Hustá. „Je hranicou, ale aj pro-
vokatívnym hnacím motorom.“ 
Limit tak nadviaže na predchá-
dzajúce témy Práca, Sen a Cesta, 
ktoré zanechali v návštevníkov 
silný dojem. BADW sa aj tento rok 
uskutoční na viacerých miestach 
a bude mať hneď tri centrály - re-
prezentatívne priestory Zoya Gal-
lery na Ventúrskej ulici 1, opuste-
nú budovu na Laurinskej 14 kostol 
Klarisky.
Už tradične organizátori pozva-
li dizajnérsku elitu z Európy i z 
domácej scény, takže návštevníci 
budú mať šancu obdivovať ta naj-
leošie zo súčasného dizajnu. Sa-

mozrejme, štandardnou súčasťou 
festivalu sú aj prednášky, debaty, 
workshopy pre laikov i profesi-

onálov, dielne pre deti, ale aj hu-
dobný program, ktorý podtrhuje 
atmosféru festivalu.

Viac info na Badw.sk
(nr)

MÚDRO SPORIŤ, ROZUMNE MÍŇAŤ
Vedieť narábať s peniazmi patrí k 
finančnej gramotnosti každého člo-
veka. Aby sme niečo nezmeškali a 
naučili sa správne hospodáriť, musí-
me sa to učiť už od útleho veku. To je 
aj jeden z cieľov výstavy v Detskom 
múzeu Múdro sporiť, rozumne mí-
ňať. Deti VI. oddelenia ŠKD (3. B) ju 
navštívili v marci tohto roku. 
V priestoroch múzea ich privítala 
lektorka Janka. V úvodnom rozho-
vore si overila, aké vedomosti majú 
o sporení a míňaní peňazí. Z modelo-
vacej hmoty si vyrobili vlastné min-
ce s obrázkom. Použili rôzne motívy: 
Kriváň, kríž, Bratislavský hrad, rok 
2017, iniciály svojho mena, Gerlach, 
ale i celkom nevšedné – smajlíka, 
bodky, srdiečko, mesačnú oblohu, 
postavu človeka, slnko, slimáka, ve-
deckú fľaštičku, vojaka, blesky. 
V ďalšom rozhovore s Jankou sa deti 
dozvedeli o výhodách platby eurom. 
Euro je spoločná mena pre 19 krajín 
Európskej únie. U nás ním platíme 

od roku 2009. Na každej eurominci 
je vyjadrená jej hodnota so znakom, 
ktorý charakterizuje jednotlivé štá-
ty, a rok razenia. Na Slovensku sme 
pred zavedením eura platili sloven-
skými korunami. Ešte dávno pred-
tým československými korunami, 
grošmi, dukátmi, keltskými minca-
mi – biatekmi, vecami na výmenu. 
Používaniu peňazí predchádzal vý-
menný obchod. Ľudia si medzi sebou 
vymieňali výrobky alebo službu tak, 
aby to bolo pre nich obojstranne 
výhodné. Fungovalo to asi takto: 
za jedno prasa ti dám sekeru, dvo-
je šiat, košeľu, tri husi, päť rýb a na 
jeseň ti budem pomáhať tri dni pri 
zvážaní dreva z lesa na kúrenie. Po-
treba vymyslieť niečo univerzálne, 
čiže platidlo, nastala vtedy, keď to-
var alebo služba nevyhovovali jed-
nej zo strán. U nás boli vzácne kovy, 
tak vznikli hrivny – dlhé pásy kovu 
ako platidlo. V iných krajinách to 
boli mušle, perly, ryža, papier, hod-

váb, v orientálnych krajinách najmä 
koreniny. Vrecko čierneho korenia 
stálo pred 500 rokmi vrecko zlata. 
Kedysi dávno lovci z vnútrozemia 
boli ochotní vymeniť za hrudu soli 
množstvo kožušín dravých zvierat. 
Podobne slúžili ako platidlo pazú-
ry a zuby dravých zvierat. Peniaze 
vznikli preto, lebo nosiť hrivny bolo 
nepraktické. Z rovnakého dôvodu 
vznikli neskôr bankovky. 
Pozorným počúvaním sa deti dozve-
deli mnoho zaujímavostí. Napríklad 
to, že výroba 500-eurovej bankov-
ky stojí 16 centov. Na rozpoznanie 
pravej od falošnej bankovky slúžia 
vodoznaky, ochranné prúžky, ktoré 
musí obsahovať každá bankovka. 
Vidíme ich pod špeciálnou lampou. 
V bankomate odpovedali deti na 10 
otázok. Každá z nich mala tri mož-
né riešenia. Za správne odpovede 
dostali loptičky, ktoré uplatnili v 
hre. Mohli v nej kupovať bicykel, 
tablet, ale i najmilšiu makovú zmrz-

linu. Viete, že podnik s najstaršou 
nepretržitou prevádzkou na svete 
je Kremnická mincovňa? Je to tak, 
mincovňa vznikla v roku 1328, čiže 
sa v nej pracuje už neuveriteľných 
689 rokov. V Uhorsku sa razili mince 
v niekoľkých mestách, na Slovensku 
to bolo v Kremnici,  Smolníku a Koši-
ciach. Vznikli pre blízkosť baní, kde 
sa ťažilo zlato a striebro. 
Po nazbieraní toľkých vedomostí 
sa deti zahrali na ozajstných ob-
chodníkov. Počínali si veľmi dob-
re. Vymieňali, kupovali, predávali 
všetko možné. Ak chcete, môžete to 
skúsiť aj vy. Výstava Múdro sporiť, 
rozumne míňať, na ktorej nájdete aj 
„pravú“ zlatú tehličku, je otvorená v 
Detskom múzeu do konca júna tohto 
roka. 

Marcela Duchková
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika 

na Grösslingovej ulici

VLASTA KUBUŠOVÁ
CRAFTING PLASTICS STUDIO 
VÍŤAZ BADW AWARDS 2016

FESTIVAL Z VEREJNÝCH ZDROJOV 
PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA.

BRATISLAVA DESIGN WEEK

7–11 JÚN
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Opravy  a rekonštrukcie sú v plnom 
prúde

Minulý mesiac sme sa v rámci úpravy verejných priestorov venovali najmä opravám chodníkov a dlažieb. 
Strojom sme vyčistili a prešpárovali dlažbu na Hviezdoslavovom námestí, opravili sme chodníky a vozovky na 
Martinengovej ulici, prepadnutý chodník na Medenej ulici, opravu si už vyžadovala aj kamenná dlažba na ulici 

Malý trh a bezbariérovosť sme zabezpečovali na Grösslingovej ulici. Okamžitú opravu si vyžiadal aj havarijný stav 
na Šoltésovej ulici.

na Grösslingovej ulici sme zabezpečili bezbariérovosť

Grösslingova ulica po rekonštrukcii

Medená pred rekonštrukciou

oprava kamennej dlažby na Malom trhu.

Grösslingova ulica pred rekonštrukciou

opravený prepadnutý chodník na Medenej ulici
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Spokojnosť obyvateľov na prvom 
mieste

Mestská časť Bratislava – Staré mesto na základe podnetu od obyvateľov bytových domov začala ešte koncom 
roka 2015 riešiť situáciu vzniknutú v súvislosti s nespokojnosťou občanov s dodávateľom a prevádzkovateľom 

sekundárnych rozvodov tepelných okruhov odovzdávacej stanice tepla (OST) Chorvátska č. 1 v Bratislave.

Dôvodom nespokojnosti bola naj-
mä vysoká cena tepla. Zástupcovia 
mestskej časti preto oslovili v tejto 
veci spoločnosť Bratislavská teplá-
renská, a.s. (BAT, a.s.), ktorá má v 
mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto najnižšiu cenu za dodávku 
tepla. Dôvodom je, že spoločnosť 
BAT, a.s. je primárnym dodávateľom 
tepla do sústavy centralizovaného 
zásobovania teplom. Po viacerých 
vzájomných rokovaniach, pri kto-
rých spoločnosť BAT, a. s. prejavila 
ústretovosť a ochotu vyjsť občanom 

v ústrety, ako aj po posúdení technic-
kého stavu sekundárnych tepelných 
rozvodov, možno konštatovať pozi-
tívne závery v prospech obyvateľov. 
Výsledkom je vzájomná dohoda o 
uzavretí nájomnej zmluvy na sekun-
dárne rozvody. Mestské zastupiteľ-
stvo mestskej časti Bratislava – Sta-
ré mesto dňa 16.05.2017 schválilo 
uzavretie tejto zmluvy na základe, 
ktorej prevezme spoločnosť BAT, 
a.s. od 01.07.2017 rozvody tepla z 
OST Chorvátska. Dobrou správou 
pre obyvateľov mestskej časti je, že 

BAT, a.s. po prevzatí sekundárnych 
rozvodov bude investovať finančné 
prostriedky do výmeny meračov 
tepla a automatického zberu dát z 
meradiel, čím sa získa lepší prehľad 
a kontrola o dodávke tepla.
„Som rád, že sme mohli vyhovieť 
požiadavke občanov, ktorí si želali 
odoberať teplo priamo od výrobcu. 
Myslím, že môžeme očakávať po-
dobný záujem aj od ďalších domác-
ností a sme pripravení vyjsť im v 
ústrety “, povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík.

„Za spoločnosť Bratislavská teplá-
renská, a.s. by som rád vyjadril pre-
svedčenie, že sa jedná  o vzájomne 
prospešný projekt hlavne s príno-
som pre obyvateľov Starého Mesta. 
Naša spoločnosť sa bude aj naďa-
lej v rámci svojich možností snažiť 
pripravovať projekty, ktoré prinesú 
obyvateľom mestskej časti benefity 
a tepelnú pohodu.“ povedal Ing. Vla-
dimír Raček, predseda predstaven-
stva a generálny riaditeľ.

Nora Remiarová

Staromešťania, ktorí sa o vnútroblok 
starajú sami

Vnútroblok ohraničený bytovkami 
na uliciach Šancová, Björnsono-
va, Povraznícka a Žilinská si sami 
spravujú miestni obyvatelia. Tí v 
roku 2008 založili občianske zdru-
ženie (OZ) Vnútroblok Slávia a ne-
skôr si samotný priestor vnútrob-
loku od mestskej časti Staré Mesto 
prenajali. Združenie postupne 
začalo s investíciami, ktoré dvor 
skrášlili a ktoré zvýšili bezpeč-
nosť obyvateľov a ich zaparkova-
ných vozidiel. Dnes majú zriadený 
kontrolovaný vjazd (i vstup) do 
vnútrobloku, ako aj vlastný ka-
merový systém, ktorý monitoruje 
jeho územie 24 hodín denne. „Vy-
budovali sme tiež detské ihrisko s 
preliezkami a trávnatou plochou, 
osadili lavičky, vysadili zeleň a nie-
koľko nižších stromov. Teší nás, 
že po rokoch sa na dvore môžu 
naše deti hrať samé, bez dozoru,“ 
hovorí predseda OZ Peter Lukas. 
Dodáva, že Vnútroblok Slávia má v 
súčasnosti 180 členských bytov a 
jediným hlavným cieľom tejto su-
sedskej spolupráce je tvoriť krajší 
a bezpečnejší priestor pre život. 
Združenie pri viacerých svojich 

aktivitách spolupracuje so staro-
mestskou poslankyňou Barborou 
Oráčovou.
V sobotu 22. apríla sa rodiny z 
vnútrobloku opäť stretli na jar-
nej brigáde. Zakladajúci členovia 
združenia začali na dvore organi-
zovať pravidelné brigády susedov 
už pred deviatimi rokmi. Tie sa v 
súčasnosti konajú dva krát do roka 

– po zime a pred zimou. Tento raz 
okrem iného vysadili novú zeleň, 
pokosili, prevzdušnili a pohnojili 
trávnik na detskom ihrisku a na 
vychodených miestach zasadili 
nový. Minulý rok členovia OZ vo 
dvore sami vybudovali skalku s 
kvetinami a bylinkami, na jarnej 
brigáde z nej vytrhali burinu a 
upravili ju. „Po minuloročnej re-

konštrukcii dvoch bytoviek na 
Šancovej sme napríklad dočistili 
zelené plochy od zbytkov staveb-
nín. Z dvora sme pozametali sta-
ré lístie, prach a štrk a vo vjazde 
do vnútrobloku sme nainštalovali 
stojany na bicykle,“ povedal Peter 
Lukas. 
Okrem užitočných prác majú 
tunajšie susedské brigády aj spo-
ločenský rozmer. Stretávajú a 
spoznávajú sa pri nich obyvatelia, 
ktorí sa predtým nepoznali, tvoria 
a zlepšujú sa vzťahy. „Sme radi, že 
aj tento rok sme mohli spoznať zo-
pár nových susedov, ktorým nie je 
ľahostajné okolie ich domu a že su-
sedia sú stále viac všímaví k svoj-
mu okoliu. Ľahšie si tak udržujeme 
čistotu na dvore, kde sa hrajú naše 
deti,“ skonštatoval P. Lukas.
Dodáva, že každý rok sa OZ snaží 
skrášliť či vylepšiť priestor vnút-
robloku niečím novým. V tomto 
roku majú v pláne vymedziť par-
kovanie, zrevitalizovať vyjazdenú 
zeleň okolo najväčšej parkovacej 
plochy a vysadiť nové stromy. 

(nr)
Foto - archív
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Karl Frajman von Kochlow 
(1800-1885)

Milí čitatelia, na stránkach Staromestských novín sa stretávate so životnými príbehmi zaujímavých obyvateľov 
bratislavského Starého Mesta. Aj vďaka spolupráci s verejnosťou sa darí digitalizovať fotografie  
a iný spomienkový materiál, ktorý sa postupne objaví na pamäťovom portáli www.PamMap.sk  

projektu Pamäť mesta Bratislavy. Aj Vy môžete prispieť príbehom či fotkami Vašej rodiny, priateľov,  
či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Laurinská a Nedbalova ulica 
patria medzi t ie ulice v srd-
ci Starého Mesta, ktoré v mi-
nulom storočí najviac pocít ili 
prudké stavebné zmeny. Mno-
ho z pôvodnej zástavby muselo 
ustúpiť nov ým predstavám o 
funkcii a v ýzore mesta, na uli-
ciach tak pribudli objekt y ako 
Centrál pasáž, Dom spisovate-
ľov či Palác Tatra bank y. Sú-
časťou Bratislav y sú relatívne 
dlho – niekoľko desiatok rokov 
– už aj našinec ich preto vníma 
ako súčasť koloritu mesta. No 
nebolo to vždy tak. Jeden z ta-
k ýchto domov stojí už viac než 
60 rokov na nároží Nedbalovej 
a Laurinskej ulice (Nedbalova 
19). Jeho autori, Jozef Lacko 
a Milan Škorupa, nechali prí-
zemie a prvé poschodie oblo-
žiť svetlým travertínom, za-
ujme t iež terasa so železným 
zábradlím na ustupujúcom 
poslednom poschodí. Tento 
priestor, ohraničený aj su-
sedným funkcionalist ick ým 
domom (Laurinská 15), však 
kedysi t voril v ýrazné preš-
porské genius loci. Vypĺňal ho 
totiž veľk ý meštiansk y dom so 
stredovek ými múrmi, tmav ým 
dreveným schodiskom a zna-
kom zlatníka Georga Striglera, 
nachádzajúcom sa na staroby-
lom dvore. Ľudovo ho volali 
Alchimistenhaus – podľa isté-
ho alchymistu, ktorý tu údajne 
niekedy v 17. storočí s pomo-
cou diabla v yrábal zlato . Od 
konca 19. storočia bol známy 
aj ako Umlauf, pretože v ňom 
sídlila nožiarska f irma Ru-
dolfa Umlaufa, ktorá mala na 
poschodí aj oddelenie parfu-
mérie. Menej je známe, že dlhé 
rok y 19. storočia v dome bý val 

dirigent a hudobný skladateľ 
Karl Frajman von Kochlow, 
v čase svojej smrti (27. júna 
1885) označovaný súčasníkmi 
za doyena prešporsk ých hu-
dobníkov. Do Prešporka dora-

zil koncom roku 1830 ako po-
lit ick ý utečenec z Poľska. Tam 
bola situácia už dlhšie napätá, 
veď jeho územie si koncom 18. 
storočia rozdelili Rakúsko, 
Prusko a Rusko. I keď v dô-

sledku Viedenského kongresu 
(1815) na jeho časti obnovili 
Poľské kráľovst vo aj s ústa-
vou, to bolo spojené personál-
nou úniou s Ruskom, ktoré po-
stupne poľskú ústavu porušo-
valo viac a viac. Myšlienk y na 
obnovenie nezávislosti a dáv-
nej sláv y Poľska stále silneli, 
až sa v roku Kochlowovho prí-
chodu do Prešporka zhmotni-
li v Novembrovom povstaní. . . 
Nevedno, prečo si Kochlow za 
miesto svojho úkry tu v ybral 
práve Prešporok, no dobre 
urobil . Keď v aprí li 1831 in-
terpeloval prusk ý kráľovsk ý 
sudca Neiße prešporskú mest-
skú radu, či „ist ý Frajmann“ 
nedorazil minulý rok z Viedne 
do Prešporka, nedostal žiadnu 
odpoveď. Naše mesto sympati-
zovalo s Poľskom a Kochlowo-
va extradícia neprichádzala do 
úvahy. Poľského šľachtica pri-
jala medzi seba aj prešporská 
nobilita a práve t ieto kontakt y 
mu pomohli usadiť sa a začať 
odznova. Vyprofiloval sa ako 
zručný hudobník a už v augus-
te 1833 ho zvolili za tenoris-
tu pri Dóme sv. Martina. Keď 
o niekoľko mesiacov neskôr 
vznikal Cirkevný hudobný 
spolok (teleso, ktoré sa čosko-
ro preslávilo až za hranicami 
krajiny), v ystúpil Kochlow na 
jeho zakladajúcej schôdzi ako 
v ýkonný umelec. Vrchol jeho 
kariéry prišiel v roku 1837, 
keď prv ý dirigent spolku Josef 
Kumlik rezignoval a Kochlowa 
zvolili za jeho nástupcu. Tento 
post bez problémov zastával 
takmer šesť rokov, no potom 
prišla studená sprcha: v janu-
ári 1843 na valnom zhromaž-
dení spolku zvolili namiesto 

Karl Frajman von Kochlow. Zdroj: OZ Bratislavské rožky.
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neho do funkcie šéfdirigen-
ta opätovne Josefa Kumlika. 
Kochlow sa vraj zameriaval na 
predvádzanie svetsk ých diel 
viac, ako bolo vhodné (uviedol 
napr. v divadle Belliniho operu 
Norma, čo bolo mnohým tŕňom 
v oku). Ako cenu útechy mu 
udelili t itul „čestný dirigent 
Cirkevného hudobného spolku 
za jeho veľmi záslužné pôsobe-
nie v spolku“. O tom, ako veľmi 
ho takéto zaobchádzanie za-
siahlo, svedčí skutočnosť, že 
sa odv tedy st iahol z verejného 
účinkovania a celú svoju t vori-
vú energiu až do smrti venoval 
pedagogick ým cieľom. Aj jeho 
osobné vlastnosti ho predur-
čovali na túto rolu – podľa do-
bov ých svedectiev bol šľachet-
ný a ot vorený človek s dobrým 
srdcom. Keď sa k tomu pridali 
jeho hudobné zručnosti, niet 
divu, že bol v yhľadávaným 
učiteľom. Medzi jeho žiakov 
patril napr. aj slávny vojensk ý 
kapelník Alphons Czibulka. 
Známy bol svojou dobročin-
nosťou, veď deti z chudobných 

rodín učil bezplatne, vďaka 
čomu niektorým z nich zaist il 
dobrú budúcnosť: „Karl Fraj-
man v ýdatne pomohol upev-
niť, zachovať a silno pesto-
vať muzikálneho ducha nášho 
mesta“. Zomrel v požehnanom 
veku 85 rokov a na jeho pohre-
be na Ondrejskom cintoríne sa 
zúčastnilo mnoho smútiacich; 
veď si prišli uctiť „najvzneše-
nejšie stelesnenie umeleck ých 
tradícií starších čias nášho 
mesta“. Medzi nimi boli aj čle-
novia Cirkevného hudobného 
spolku (s ktorým sa medzit ým 
pomeril), aby zaspievali Lacri-
mosu z Mozartovho Rek viem. 
Jeho rak vu, ozdobenú vencami, 
vložili po v ysvätení farárom 
Karlom Heillerom do rodinnej 
hrobk y. Tá sa na cintoríne na-
chádza dodnes, na rozdiel od 
A lchy mis tovho-Koch lowovho 
domu, ktorý zbúrali v roku 
1948. 

Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky

Kochlowov dom na nároží Laurinskej a Nedbalovej ulice v 1.
polovici 20. storočia. Zdroj: Archív Júliusa Cmoreja.

Hrob Karla Frajmana von Kochlowa na Ondrejskom cintoríne. Zdroj:
Archív Zuzany Godárovej.
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Ako sa zbaviť 
elektroodpadu
Občania môžu využiť viac mož-
ností:
• odovzdať ho pri kúpe nového 
spotrebiča výmenou kus za kus - 
tzv. miesta spätného odberu
• odovzdať elektroodpad v rámci 
zberu organizovaného mestskou 
časťou dvakrát ročne v spolupráci 
so spoločnosťou Envidom
• odovzdať elektroodpad bez-
platne spoločnosti Arguss spol. s r.o. 
-  na tento účel je zriadená bezplat-
ná “zelená“ linka, t.č. 0800 500 011, 
na ktorej treba nahlásiť požiadavku 
na odber elektroodpadu a potrebné 
údaje (meno, adresa, množstvo a 
druh elektroodpadu). Po dohode 
termínu s operátorom spoločnosti 
Arguss príde pre elektroodpad vo-
zidlo spoločnosti.  V prípade záujmu 
vie po dohode spoločnosť spolu s 
elektroodpadom odviezť aj batérie, 
textil a staré knihy
• využiť zberný dvor OLO, kde sa 
dá elektroodpad odovzdať bezplat-
ne
• bezplatne odovzdať elektrood-
pad na Zbernom dvore Bratislava, 
Stará Vajnorská 6 - firma Marius 
Pedersen, a.s.

Pre viac info a harmonogram 
odvozov kontaktujte p. Ing. 
Jarmila Marušincová, tel. č. 
592 46 325

Celostrana   949 eur
Polstrana   499 eur
1/3 strany   350 eur
1/4 strany   250 eur
1/8 strany   125 eur
Riadková inzercia malá 10 eur
(160 znakov vrátane medzier)
Riadková inzercia veľká  15 eur
(250 znakov vrátane medzier)
Uvedené ceny sú bez DPH.

Presné rozmiestnenie inzercie v Staromestských novinách je v 
kompetencii šéfredaktora.

Ku konkrétnemu výberu/umiestneniu inzercie si redakcia účtuje 
50% prirážku z ceny.
Inzercia nemôže byť umiestňovaná na prvú, ani poslednú stranu me-
sačníka.
Redakcia si vyhradzuje právo neuverejňovať inzerciu s dehonestujú-
cim podtónom alebo útočiacu na základné ľudské práva a slobody.
Staromestské noviny poskytujú inzertný priestor len pre ob-
chod a služby.
 
Storno poplatky:
Storno 14 dni pred uverejnením: 50 % z ceny
Storno 7 dni pred uverejnením: 100 % z ceny

Cenník inzercie (platný od 1.2.2017)

celostrana
215x265 mm

polstrana
215x132 mm

1/3 strany
215x90 mm

1/4 strany
105x132 mm

1/8 strany
105x66 mm 160 znakov250 znakov

Kúpa starožitností a pozosta-
lostí - obrazy, sošky, hodiny, 
nábytok, striebro, šperky, užit-
kové a okrasné predmety a vše-
ličo možné...Hotovosť. Serióz-
nosť. Tel.: 0948 475 576

Poďakovanie
Klientky seniorcentra na 
Podjavorinskej ulici by radi 
prostredníctvom Staromest-
ských novín vyjadrili po-
ďakovanie pánu riaditeľovi 
Matejovi Alexovi za chápajúci 
a ľudský prístup pri zabezpe-
čovaní bezbariérovosti cen-
tra. Odstránením prekážok 
v objekte sa zlepšila pohybli-
vosť klientov s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a klien-
tov používajúcich chodiace 
pomôcky.
Ďakujeme!

Mária, Jirka a Eva
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V Horskom parku opatrne
Hlavné mesto rieši vážnu bez-
pečnostnú situáciu v Horskom 
parku. Bratislava 17. mája 2017 
– V obľúbenej oddychovej zóne 
Bratislavčanov, v Horskom parku, 
hrozí aktuálne nebezpečenstvo 
pádu viacerých stromov. Horský 
park je chránené územie vo štvr-
tom stupni ochrany a platí preň 
prísny režim zasahovania do ze-
lene. Hlavné mesto tak stojí pred 
závažnou otázkou, ako na jednej 
strane chrániť život a zdravie 
obyvateľov a na strane druhej 
umožniť Bratislavčanom vstup do 
parku. 
Situácia v chránenom areáli Hor-
ský park je po uplynulej zime alar-
mujúca. Odborníci magistrátu na 
základe dôkladnej obhliadky vo 
februári a v marci určili 216 stro-
mov ako vysoko nebezpečných, 
ktoré ohrozujú zdravie a životy 
ľudí. Dňa 28. mája sa mali v Hor-
skom parku konať preteky Milá 
míľa. Hlavné mesto preto 12. aprí-
la iniciovalo urgentnú obhliadku 
stromov v okolí trasy podujatia. 
Z celkového počtu vytypovaných 
44 nebezpečných stromov v oko-
lí trate pretekov súhlasila Štátna 
ochrana prírody s výrubom len 
troch a tri stromy povolila ore-
zať. Zároveň odporučila osadiť pri 
vstupoch do areálu tabule s infor-
máciou, že vstup do chráneného 
areálu je možný iba na vlastné 
riziko.
Krátko po obhliadke sa v Horskom 
parku zrútilo 50 stromov. Viaceré 
z nich spadli na cestu a nalomené 
konáre zničili lavičky a zasahova-
li na detské ihrisko. Vzhľadom na 
túto vážnu situáciu preto hlavné 
mesto ako vlastník pozemku a 
správca neodporučilo organizá-
ciu tohto ročníka podujatia – Milá 
míľa. Organizátori nakoniec pre-
teky zrušili.
„Hlavnému mestu ide predo-
všetkým o zaistenie bezpečnosti 
svojich obyvateľov, zároveň ale 
chce nájsť také riešenie, ktoré by 
umožnilo, aby Horský park mohli 
Bratislavčania aj naďalej  využí-
vať,“ povedal primátor Bratislavy 
Ivo Nesrovnal. Primátor telefo-
nicky kontaktoval ministra život-
ného prostredia a požiadal ho o 

podporu pri urýchlenom riešení 
situácie v Horskom parku. Záro-
veň oslovil starostu mestskej čas-
ti Staré Mesto Radoslava Števčíka, 
na území ktorého sa Horský park 
nachádza, a Kamila Procházku z 

Nadácie Horský park a požiadal 
ich o súčinnosť a o podporu.
„Budem iniciovať vytvorenie ko-
misie zloženej z odborníkov, aby 
sme tento problém konečne po 
20 rokoch začali riešiť. Som za 

zachovanie 4. stupňa ochrany 
prírody v areáli Horského parku. 
Zároveň budem žiadať o výnimky 
zo zákona o ochrane prírody v ta-
kom rozsahu, aby sme mohli areál 
Horského parku riadne udržiavať 

a zabezpečiť návštevníkom parku 
jeho bezpečné užívanie,“ vyjadril 
sa Nesrovnal.
Do doby, než sa situácia vyjasní, 
osadí hlavné mesto v záujme ochra-
ny zdravia a životov Bratislavča-

nov v Horskom parku tabule, ktoré 
budú návštevníkov upozorňovať 
na zvýšenie ostražitosti. Verejnosť 
vyzývame, aby nariadenie rešpek-
tovala.
Horský park bol založený v druhej 

polovici 19. storočia na území s 
pôvodnými karpatskými dubovo – 
hrabovými porastmi. V roku 1986 
bol vyhlásený za chránený park, ne-
skôr v roku 1994 za chránený are-
ál so 4. stupňom ochrany prírody, 
platným dodnes. To v praxi zname-
ná, že na území CHA Horský park 
sú pre zabezpečenie prirodzeného 
vývoja cenné nielen dreviny v dob-
rej kondícii, ale aj postupne star-
núce a odumierajúce jedince, ktoré 
predstavujú prirodzený biotop pre 
rôzne druhy húb, rastlín a živočí-
chov. Suché a bútľavé stromy sa v 
parku zámerne ponechávajú a neu-
možňuje sa ich odstránenie. Horský 
park však aj napriek tomu naďalej 
predstavuje významnú rekreačnú 
oblasť pre obyvateľov Bratislavy. 
Vďaka svojej polohe v centre mes-
ta vytvára spolu s oblasťou Kalvá-
rie a Slavína dôležitý prvok zelenej 
infraštruktúry v urbanizovanom 
prostredí.

(TS)
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Letná čitáreň v Medickej záhrade 
je opäť otvorená

Neodmysliteľnou súčasťou staro-
mestskej letnej ponuky je už 12. 
rok letná čitáreň v Medickej zá-
hrade. Staromestská knižnica tu 
ponúka bezplatné služby od 12. 
júna do 31. augusta, sedem dní v 
týždni, denne od 10. do 18. hodiny. 
Jej poslaním je umožniť všetkým 
obyvateľom i návštevníkom Bra-
tislavy prečítať si v príjemnom 
prostredí areálu historickej Me-
dickej záhrady dennú tlač, domáce 
a zahraničné časopisy. 
Záštitu i tohto roku prevzal sta-
rosta mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto Radoslav Števčík a 
12. júna  o 11. hodine ju slávnost-
ne otvoril. K atmosfére blížiaceho 
sa leta prispela so svojím hudob-
ným programom Eva Golovková. 
Tohtoročnú prevádzku letnej či-
tárne finančne podporil Brati-
slavský samosprávny kraj.
Čitatelia i návštevníci majú u nás 
k dispozícii 50 študijných miest, 
wi-fi-pripojenie na internet, 69 
titulov domácich a zahraničných 
časopisov a denníkov v sloven-
skom, českom, maďarskom, poľ-
skom, nemeckom, francúzskom 
a talianskom jazyku, informačné 
materiály o Bratislave. Do po-
nuky zahraničných časopisov a 
denníkov každoročne prispieva-
jú kultúrne inštitúty európskych 
krajín, s ktorými knižnica spo-
lupracuje. V knižnom domčeku 
(malá samoobslužná knižnica), 
ktorý je umiestnený v priestoroch 
letnej čitárne, nájdu malí i veľkí 
návštevníci knihy vyradené zo 
zbierok Staromestskej knižnice a 
dary od občanov. Môžu si ich bez-
platne vypožičať, prečítať a zasa 
vrátiť. Veríme, že si nájdu svojich 
čitateľov. Víkendovú prevádzku 
letnej čitárne podporili občianski 
dobrovoľníci, zamestnanci spo-
ločnosti DELL a Ústrednej knižni-
ce SAV. 
Na letné dni sme pripravili mnoho 
zaujímavých stretnutí s knihami, 
so spisovateľmi a s osobnosťami 
kultúrneho a spoločenského živo-
ta, tvorivé dielne pre deti i dospe-
lých. Pre deti máme pripravené 

tiež predstavenia Stražanovho 
bábkového divadla, ktoré organi-
zuje už štvrtý rok poslanec mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto 
Martin Borguľa. 
V rámci cyklu Rozprávanie o 
Bratislave sa stretneme s Vierou 
Obuchovou z Mestského ústavu 
ochrany pamiatok a budeme sa 
rozprávať o Márii Terézii a jej po-
byte v Bratislave, o úspechoch bra-
tislavských olympionikov budeme 
debatovať s Igorom Machajdíkom 
z Národného športového cen-
tra. K letu neodmysliteľne patrí i 
cestovanie. Čaká nás stretnutie s 
cestovateľmi a fotografmi Lenkou 
Gondovou a Štefanom Kardošom, 
s Vladimírom Feckom navštívime 
Grónsko. Pripravili sme i besedy 

so spisovateľmi Danou Hlavatou, 
Barborou Lauckou-Vítovou, Otom 
Malým, svoju internetovú tvorbu 
predstavia členovia neoficiálneho 
Bratislavského literárneho klubu 
BRAK. Počas leta si návštevníci 
budú môcť pozrieť výstavy vý-
tvarných prác detí z materskej a 

základnej školy na Grősslingovej 
ul., Základnej umeleckej školy na 
Radlinského ul. V spolupráci s BI-
BIANOU, Medzinárodným domom 
umenia pre deti, predstavíme prá-
ce ilustrátorov detských kníh.  
Vstup na všetky podujatia je voľ-
ný. Podrobný program nájdete na 

www.starlib.sk.
Ponuka je teda bohatá, neváhajte 
ju využiť. Tešíme sa na vás!

Judita Kopáčiková
riaditeľka Staromestskej knižnice

| STAROMESTSKÁ KNIŽNICA |
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Poďte sa stratiť i nájsť na TEDx 
Bratislava 2017

650 vnímavých divákov, 15 rečníkov, 2 umelecké vystúpenia. 
8. ročník TEDxBratislava sa uskutoční v nedeľu 2. júla 2017 v novej budove Slovenského národného divadla.

Aj tento rok prinesú organizá-
tori publiku myšlienky hodné 
šírenia skrz príbehy ľudí, ktorí 
napriek nevyspytateľným okol-
nostiam nestrácajú energiu 
meniť svet a dokonca ju šíria 
ďalej. Mená niekoľkých reční-
kov sú už známe a ďalšie budú 
postupne zverejňované.

8. ročník 
multižánrovej 
konferencie 
TEDxBratislava 
vám okrem 
iného ponúkne: 

Biohackera Jowana Öster-
lunda , ktorý pôsobí ako CEO 
vo švédskej firme zaoberajúcej 
sa biohackerstvom, upgradova-
ním tela a vývojom implantá-
tov. Porozpráva o digitalizácii 
ľudského tela. Jeho cieľom je 
spraviť ľudskú každodennú in-
terakciu s digitálnym prostre-
dím čo najviac bezproblémovú 
a prispôsobenú používateľovi. 
Ivet a Chovancová  je terén-
nou sociálnou pracovníčkou a 
riaditeľkou občianského zdru-
ženia Odyseus. Spoločne s ňou 
sa pozrieme na práva ľudí pra-
cujúcich v sexbiznise 
Na TEDxBratislava 2017 sa 
bude hovoriť aj o vývojovej 
psychológii s Casparom Ad-
dy manom , ktorý skúma, 

ako deti spoznávajú svet a čo 
všetko sa môžeme naučiť z ich 
smiechu. S jazykovedkyňou Lu-
ciou Sat inskou  sa pozrieme 
na výskum viacjazyčnosti. 

Získajte nové 
pohľady a zbavte 
sa predsudkov 
Žijeme v dobe, ktorá nás nie-
kedy núti rýchlo zmeniť náš 
názor bez toho, aby sme si vy-
počuli protistranu. Čoraz čas-
tejšie strácame pevné hodno-
tové presvedčenie a nekriticky 
prijímame rýchle závery a radi-
kálne názory. Na TEDxBratisla-
va 2017 tento rok získate nové 

pohľady na veci samozrejmé a 
zároveň stratíte predsudky aj 
vďaka témam a ľuďom, ktorí 
vystúpia v rámci dňa plného in-
špiratívnych myšlienok. 
“Niečo stratíme, iné objavíme. 
Na TEDxBratislava 2017 tento 
rok nájdete rozmanitú škálu 
rečníkov, ktorí nestratili chuť 
meniť veci k lepšiemu a svoji-
mi činmi prispeli k vytváraniu 
myšlienok hodných šírenia” 
(Denisa Sabová, spoluorgani-
zátorka). 

Prestávky, počas 
ktorých stratíte 
zábrany a nájde-
te zaujímavých 
ľudí a novú in-
špiráciu 
Prestávky na TEDxBratislava 
sú iné, než poznáte z bežných 
konferencií. Medzi blokmi 
prednášok ponúkajú priestor 
na aktívny oddych, hravé uče-
nie a najmä spoznávanie no-
vých ľudí. „Prestávkové akti-
vity na TEDxBratislava sú plné 
inšpirácie, nových podnetov a 
vytvárajú zaujímavý priestor 
pre rôznorodú skupinu ľudí, 
ktorí sa nepoznajú ale majú 
možnosť to zmeniť” (Šimon 
Šiplák, spoluorganizátor). 

Konferenciu je možné sledovať 
naživo na webe www.tedxbra-
tislava.sk , alebo aj spoločne na 
niektorej z našich viewingpar-
ty.
Vstupenky je možné zakú-
piť priamo na webovej strán-
ke TEDxBratislava, www.
tedxbratislava.sk

(nr)

| PODPORUJEME |
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Mnohodetné 
rodiny si môžu 
požiadať o 
príspevok
Staromestská samospráva vytvo-
rila systém pomoci mnohodetným 
rodinám práve z dôvodov zvýše-
ných nákladov pri starostlivosti. Fi-
nančná situácia mnohých rodín nie 
je totiž jednoduchá a preto aj Staré 
Mesto pristúpilo k tomuto dôleži-
tému kroku. Príspevok je určený 
rodine s najmenej štyrmi nezaopat-
renými deťmi s trvalým pobytom v 
mestskej časti, pričom musí oň po-
žiadať zákonný zástupca detí, kto-
rý sa o ne osobne stará.
Základom pomoci je cielené sme-
rovanie peňazí, ktoré môžu byť 
použité na podporu rozvoja aktivít 
detí v rôznych oblastiach, najmä pri 
voľnočasových aktivitách. Finanč-
ný príspevok možno poskytnúť 
napríklad na preplatenie nákladov 
spojených s navštevovaním zák-
ladnej umeleckej školy, jazykového 
vzdelávania, záujmovej činnosti v 
centrách voľného času, či materskej 
školy. Rovnako ho možno použiť na 
poplatok za účasť na výlete organi-
zovanom materskou, základnou a 
strednou školou, ako aj na školu v 
prírode. 
K žiadosti treba doložiť kópiu rod-
ných listov detí a tiež originál všet-
kých účtovných dokladov. Platby 
faktúr bezhotovostným príkazom 
treba zdokladovať výpisom z ban-

kového účtu. Posudzujú sa iba úplné 
žiadosti. Na poskytnutie finančné-
ho príspevku nie je právny nárok. 
Žiadosť je potrebné doručiť najne-
skôr do 15.októbra 2017 do poda-
teľne miestneho úradu BA-Staré 
Mesto. Bližšie informácie sú na 
stránke mestskej časti www.stare-
mesto.sk, kde je zverejnený postup, 
ako aj Zásady poskytovania finanč-
nej pomoci mnohodetným rodinám 
a tlačivá.

Výlet Mikulčice - 
Velehrad

V apríli zorganizovalo oddelenie 
sociálnych vecí mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto výlet pre 
staromestských seniorov. Prvou 
zastávkou bola návšteva Mikulčíc, 
kde seniori  mali možnosť navští-
viť repliku Baziliky a základov 
mikulčického kostola  a zároveň si 
vypočuť históriu Veľkomoravskej 

ríše. Po obsiahlom výklade si mohli 
obzrieť okolitý areál. Nasledujúcou 
zastávkou  bolo najvýznamnejšie  
pútnické  miesto Moravy, Velehrad. 
Po prehliadke kostola a okolia kláš-
torného areálu mali Staromešťania 
možnosť prechádzky po meste, či 
príjemného posedenia na kávičke.

Pozvanie pre 
staromestských 
seniorov
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto pozýva staromestských se-

niorov na koncert do Slovenskej 
filharmónie na hudbu od Breiner, 
Gershwin, Musorgskij, ktorý sa 
uskutoční dňa 23. júna 2017 o 19:00 
hod. Lístky na jednotlivé koncert 
si môžete zakúpiť za 1 euro počas 
úradných dní v pondelok a stredu u 
pani Žifčákovej na Miestnom úrade 
Bratislava-Staré Mesto, oddelenie 

sociálnych vecí. Potrebné je predlo-
žiť občiansky preukaz (môže byť aj 
fotokópia). 

Ďalej mestská časť Bratislava-Sta-
ré Mesto pozýva staromestských 
seniorov na operu Nabucco od 
Giuseppe Verdiho. Predstavenie 
sa bude konať dňa 20.júna 2017 
o 19:00 hod. v historickej budove 
SND. Lístky na operu si môžete za-
kúpiť za 5 eur počas úradných dní v 
pondelok a stredu u pani Žifčákovej 
na Miestnom úrade Bratislava-Sta-
ré Mesto, oddelenie sociálnych vecí. 
Potrebné je predložiť občiansky 
preukaz (môže byť aj fotokópia). 

Výlet pre seniorov 
– Banská Štiavni-
ca, Vyhne

• termín: 22. júna 2017 (štvr-
tok)

• odchod autobusu je o 8:00 hod. 
od Domu Quo Vadis, Hurbano-
vo nám. 1

• návrat do BA v popoludňajších 
hodinách 

• poplatok za výlet 5 eur 
• prihlasovanie osobne  na od-

delení sociálnych vecí u p. 
Mrázovej počas stránkových 
dní, v pondelok a stredu 

• priniesť OP alebo fotokópiu 
• účasť na výlete záväzná po za-

platení príslušného poplatku

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

| AKTUÁLNE |

Spomienka na jubileum

Nezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťažel 
krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staro-

mestskí jubilanti.
V každom čísle novín nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia sta-
romestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúrneho 
programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový dar-
ček. Pripájame fotografiu z minulomesačného stretnutia v Zichyho 
paláci. 
Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na web 
stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)
Foto - Marek Velček



15 | KULTÚRA |




